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 ›› شهر خوب يافتني نيست، ساختني است‹‹

 آگهي مزايده تفكيك از مبدا زباله قابل بازيافت شهر كازرون  
شوراي اسالمي شهر كازرون و   ٧/٩/٩٧مورخ  ١١٩٠شهرداري كازرون در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره     

با  بدا شهر كازرونآئين نامه مالي شهرداريها نسبت به بهره برداري و جمع آوري زباله هاي قابل بازيافتي از م
هماهنگي با پيمانكار جمع آوري زباله از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط 
دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادهاي شهرداري كازرون مراجعه و حداكثر قيمت 

در پاكت سربسته به واحد حراست شهرداري تحويل  ٦/٥/٩٨پيشنهادي خود را تا پايان وقت اداري مورخ 
 نمايند.

 
و  ديتول يدر مباد افتيخشك قابل باز يپسماندها يجمع آور ازيحق امت يواگذارمزايده موضوع  -١

ي شهردار ديموقت مورد تائ يساز رهيذخ يگاههايانتقال آن به جاكازرون و مخازن در محدوده شهر 
 مي باشد. 

 ده مجاز به جمع آوري پسماند از محل دفن زباله نمي باشد. تبصره: برنده مزاي
 مي باشد.  كازرون محدوده خدماتي شهر مورد مزايدهموضوع  ياجرا محل -٢
 ريال مي باشد.  ٠٠٠/٠٠٠/١٥قيمت پايه ماهيانه مزايده  -٣
 ريال مي باشد.  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠سپرده شركت در مزايده  -٤
كي با اعتبار حداقل سه ماه از تاريخ صدور يا واريز وجه به ارائه سپرده به صورت ضمانت نامه معتبر بان -٥

 به نام شهرداري كازرون نزد بانك ملي قابل قبول  مي باشد.  ١٠٦٨٤٢٥٨٧٠٠٤حساب سپرده شماره 
قرارداد به صورت يكساله منعقد مي شود و تمديد قرارداد در سالهاي بعد منوط به رضايت شهرداري  -٦

 اي اسالمي شهر مي باشد. از عملكرد شركت و تاييد شور
در صورت تمديد قرارداد براي سالهاي بعد ؛ مبلغ قرارداد بر اساس آناليز شهرداري و تصويب شوراي  -٧

 شهر تعيين مي شود. 
پس ازپلمپ پاكت شماره مزايده، شود، پيشنهاد قيمت بايد طبق فرم پيوست تكميل ودرپاكت(ج)گذاشته  -٨

 حراست و پس از درج شماره توسط دبيرخانه شهرداري  تحويل تلفن و نام شركت روي پاكت نوشته شود
 گردد.

پيشنهادات بايستي خوانا وبدون خط خوردگي باشد و به پيشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده  -٩
 ترتيب اثرداده نخواهد شد.   ٤بند 

م وجود معترض كه پس ازتشكيل كميسيون عالي معامالت درموعد مقررواعالم برنده مزايده درصورت عد -١٠
ساعت نسبت به  ٧٢تشخيص آن با اعضاء كميسيون عالي معامالت خواهد بود برنده مي بايست ظرف مدت  

 انجام مراحل قانوني و انعقاد قرارداد اقدام نمايد .
ساعت از تاريخ اعالم نتيجه مزايده براي انجام معامله حاضر شود در  ٧٢تبصره : برنده مزايده موظف است ظرف 

 ير اينصورت عدم حضور وي به معني انصراف تلقي خواهد شد.  غ
 سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله درشهرداري ضبط خواهد شد.  -١١
هرگاه برندگان اول ودوم وسوم واجــد شـــرايط حاضربه انجام معامله نباشند سپرده آنها به نفع  -١٢

 شهرداري ضبط خواهد شد .
 يمانكاري و ايمني از اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي الزامي است.ارائه گواهي صالحيت پ -١٣
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كليه كسورات قانوني اعم ازبيمه، ماليات و عوارض و هر گونه كسوراتي كه بموجب قوانين جاري و  -١٤
 .تصويب نامه ها بر قرارداد متصور و حاكم باشد بعهده برنده مزايده است  آئين نامه ها و

ريال بابت ضـمانت حسـن انجـام قـرارداد بـه صـورت        ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠بلغ برنده مزايده مي بايست م -١٥
 ضمانتنامه بانكي معتبر به شهرداري ارائه نمايد.

برنده مزايده    دستگاه نظارت كال بعهده  ديبا تائ يياجرا ازيمورد ن طيواجد شراي انسان يروهاين هيكل نيتام -١٦
 باشد  يم

قطعات  نيو تام ي،نگهدار سي،سرو ريائط حمل ونقل و تعمآالت و وس ني،ماش زاتيتجه هيكل نيتام نهيهز -١٧
 است . برنده مزايدهآن بعهده  سوختو

 سوي از شده اعالم استانداردهاي كليه بايستي پيمانكار بازيافتي خشك مواد نقل و حمل جهت -١٨
  نمايد رعايت را مربوطه ادارات و نهادها كليه و ) زيست محيط و بهداشت اداره (دولتي نهادهاي

 موضوع عمليات اجراي جهت امكانات ساير يا و وجه مطالبه حق موردي هيچ در برنده مزايده -١٩
 پرداخت در تعهدي هيچگونه شهرداري و نداشته شهروندان از چه و شهرداري از چه را قرارداد
 بهره و استفاده حق آن ازاي در و نداشته پيمانكار زيان و سود در مشاركت نيز و ها هزينه

  د.ينما مي واگذار پيمانكار به را مبداء از شده تفكيك بازيافت قابل خشك پسماندهاي از برداري
نفر شخص واجد  كي يموضوع قرارداد نسبت به معرف يجهت اجرا ستيباي م برنده مزايده -٢٠

جهت اخذ نظارت و دستورات  اريتام االخت ندهيباشد بعنوان نما يكه مورد قبول شهردار تيصالح
حضور داشته باشند شركت در دفتر و محل كار  ستيباي م مانكاريپ ندهينما .ديمااقدام ن يشهردار

 اريتام االخت ندهياو انجام شود و عالوه بر نما يتحت نظارت و سرپرست راردادمورد ق اتيو عمل
 . باشديم يكه نامبرده حضور ندارد ضرور يجهت مواقع نيجانش نييتع

 يروهايبه ن يستيو با باشديم يشهردار يا و دستورالعملهاه هيابالغ تيموظف به رعا برنده مزايده -٢١
دستورات  يها و دستورالعملها نسبت به اجرا هيابالغ نگونهيا تيكه ضمن رعا دينما ميخود تفه

 . ندي)دستگاه نظارت (در موضوع قرارداد اقدام نما يشهردار ندگانينما اي ندهينما
 ريو افراد ز صالحيفاقد مجوز كار از مراجع ذ گانهيباتباع  يريمكلف است از بكارگ برنده مزايده   -٢٢

در صورت مشاهده اقدامات  دينما يخوددار داًياك فهيو افراد مشمول خدمت نظام وظ يسن قانون
 بعمل خواهد آمد. يقانون

 خيو تار يمشخصات سجل يعكس دار حاو ييكارت شناسا يدارا ديبا مانكاريپ يروهاين  :١ تبصره
 باشند . مانكارياعتبار با مهر و امضاء  پ

و  نيمجلس ندگانيكه مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نما دينما ياقرار م مانكاريپ   -٢٣
 باشدي نم ١٣٣٧مصوبه  يو كشور يكارمندان دولت در معامالت دولت

 يبه عهده و انكارميپ يروهايجهت ن ياجتماع نيمربوط به قانون كار و تام يتعهدات پرسنل هيكل -٢٤
 نخواهد داشت . نهيزم نيدر ا يتعهد چگونهيه يو شهردار باشد يم
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از  يناش يدر قبال كاركنان و اشخاص ثالث در قبال حوادث احتمال يمدن تيو مسئول مهيب پوشش -٢٥    

 باشد يم مانكاريآن بعهده پ يها نهيموضوع قرارداد و هز اتيعمل ياجرا
 هماهنگي و تاييد شهرداري باشد. كليه مراحل انجام پروژه بايد با  -٢٦
شهرداري هيچ گونه تعهدي در خصوص تخصيص مكان، اتاق و يا تجهيزات مربوط به خود به طرف قرارداد  -٢٧

 ندارد و هيچ گونه درخواستي در اين زمينه پذيرفتني نيست.
ان مبني بر در هر مرحله اي از قرارداد با دستور مقام محترم قضايي يا مسئولين ارشد شهرستان يا است -٢٨

توقف همكاري يا ادامه قرارداد بالفاصله با ابالغ شهرداري قرارداد فسخ و شهرداري هيچ گونه تعهدي و يا 
خسارتي در اين زمينه متحمل نمي شود و حق شكايت به مراجع اداري و قضايي محترم از طرف قرارداد 

 ساقط مي باشد.
داي قرارداد توسط طرف قرارداد به حساب شهرداري واريز كليه اجاره ماهيانه در طول يك سال نقداً در ابت -٢٩

 مي گردد.
طرف قرارداد مي بايست كليه نيروهاي تحت امر خود را در ابتداي قرارداد به حراست شهرداري معرفي  -٣٠

 نمايد تا اگر از نظر صالحيت فردي مشكلي نداشتند فعاليت نمايند.
 لباس فرم و كارت شناسايي تهيه و اقدام نمايد. پيمانكار موظف است براي كليه  پرسنل مجموعه خود -٣١
 يالزم خود را جهت جمع آور يانسان يرويآالت و ن نيو ماش هيموظف است تعداد وسائط نقل مانكاريپ -٣٢

كرده كه سرعت حركت خودروها مناسب بوده و  يزيدرمحدوده مورد قرارداد به طور برنامه ر خشك عاتيضا
 مطلوب و مناسب انجام شود . تيفيبا ك يته باشد و كار جمع آوردنبال نداش به شهروندان را تيشكا

 كليه هزينه هاي نشرآگهي برعهده برنده مزايده خواهد بود. -٣٣
كاركنان شهرداري و اعضاي شوراي اسالمي شهر و بستگان درجه يك سببي و نسبي ايشان حق شركت    -٣٤

 .در مزايده را ندارند
سب اطالعات بيشتر به واحد خدمات شهري شهرداري مراجعه عالقه مندان محترم ميتوانند به منظورك  -٣٥

 نمايند.  
  در محل دفتر شهردار مي باشد. ٧/٥/٩٨ مورخ  ١٤:٣٠زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت  -٣٦

 علي باقري                                                                                                                                                                 
 شهردار كازرون                                                                                                                                                             
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 مزايده تفكيك از مبدا زباله قابل بازيافت شهر كازرون   آگهي فرم شركت در 
 مزايده شماره : 

 
 ............................................. ريالقيمت پيشنهادي ماهيانه : به عدد:...... 

 به حروف:.............................................................................................. ريال
 

به كد ملي............................. فرزند ........................ به شماره شناسنامه ................... ...................اينجانب 
 ........................... تلفن ....................................سمت .......................... شركت 

درخواست انجام مزايده را به مبلغ پيشنهادي فوق داشته ،بدينوسيله تأئيد مي نمايم كليه اطالعات الزم 
بط در اختيارم قرار گرفته و از مورد مزايده به مشخصات فوق دقيقاً بازديد و برگ توسط مسئولين ذير

  شرايط شركت در مزايده را با دقت مطالعه نموده و با قبول كليه شرايط مزايده ، پيشنهاد را امضاء و اقرار
ه هستم وموظف مي نمايم چنانچه در مزايده برنده شناخته شوم موظف به رعايت انجام كليه شرايط ذكر شد

و متعهد هستم مبلغ پيشنهادي را ماهيانه پرداخت نمايم. ضمناً قبول دارم كه تا زمان انجام معامله و انعقاد 
قرارداد هيچ حقي نداشته و در صورت استنكاف از انجام معامله يا عدم پرداخت قيمت در موعد ياد شده يا 

جام معامله با اينجانب صرفنظر نموده و مبلغ وجه تأخير در پرداخت آن شهرداري مجاز خواهد بود از ان
واريزي را به حساب خود وصول نمايد كه در اين صورت حتي پرداخت بخشي از قيمت نيز موجب حقي براي 

 بنده نخواهد بود.
ان سپرده طي .................. ضمناً مبلغ به حروف:............................................. ريال و به عدد:.............. ريال بعنو

پرداخت نموده ام كه اصل آن   ..............مورخ ................. نزد بانك ............. شعبه ...................شماره 
 .پيوست مي باشد

 امضاء  –نام و نام خانوادگي :                              تاريخ 
 


